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GUIA DE SERVEIS I AJUTS A LA CIUTADANIA ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS 

Els serveis socials són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia 
de més proximitat als usuaris i als àmbits familiars i socials. 

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per 
fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents 
situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. 

Identificació del servei 

Regidoria: Acció Comunitària i Benestar 

Departament: Serveis socials  

Ubicació: Plaça de la Vila, 1 

Telèfon: 935720000 

Correu electrònic: acciosocial@montmelo.cat  

 

PRESTACIONS 

Servei bàsic d’atenció social 

Descripció: atenció a les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de 
les persones, famílies i grups. Prevenció de les problemàtiques socials i suport a la 
reinserció i integració de les persones en situació de risc o exclusió social. 

S’ofereix:  

- Informació, orientació i assessorament a les persones usuàries 
- Ajuda a les persones usuàries per accedir a les prestacions socials i per fer els 

tràmits corresponents 
- Elaboració de propostes d’atenció individualitzada i actuació col·lectiva 

d’interès per a la comunitat.  
- Impuls de programes d’acció social i cooperació amb altres serveis de la Xarxa 

de benestar Social de Catalunya 

Persones destinatàries: Qualsevol persona o família empadronada al municipi de 
Montmeló. 

Ubicació: Plaça de la Vila, 1, Montmeló 

Horari: de dilluns a dijous de 09:00 a 13:00, cal concertar cita prèvia. 

Requisits d’accés: 

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Concertar visita  
- La resta de requisits establerts en l’ordenament jurídic vigent 
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Serveis d’atenció a la dona  

- Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 

Descripció: Servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si 
escau, en relació a l’exercici del drets de les dones en tots el àmbits de llur vida 
laboral, social, personal i familiar. 

S’ofereix: 

- Informació, atenció  i seguiment 
- Atenció psicològica 
- Assessorament jurídic 

Persones destinatàries: Totes les dones, especialment les que pateixen situacions de 
violència masclista. 

Requisits d’accés:  

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Concertar visita 
- La resta de requisits d’accés establerts a l’ordenament jurídic vigent 

 

- Teleassistència mòbil per a les víctimes de violènc ia masclista. 
Descripció : aquest servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència 
masclista ATENPRO ofereix a les víctimes una atenció immediata i a distància durant 
tot l'any, amb la qual preveu agressions o en minimitza les possibles conseqüències, 
facilita el contacte amb un entorn de seguretat i possibilita la intervenció immediata 
amb la mobilització, si escau, dels recursos necessaris. 
 
Persones destinatàries: dones víctimes de violència masclista  

 
Requisits d’accés:  

- Ser víctima de violència de gènere 
- No conviure amb la persona que l’ha sotmès al maltracta 
- Acceptar les normes de funcionament del servei i fer-ne un bon ús. 

 
- Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE)  , (obert al febrer de 2020) 

Descripció: és un dispositiu per atendre al Vallès Oriental dones i els seus fills que 
estiguin en situació de violència masclista. El SIE també acompanya en la recuperació 
de les dones que resideixen al servei d'acolliment i recuperació (SAR) del Vallès 
Oriental i, al servei substitutori de la llar de la comarca, amb capacitat per a quatre 
unitats familiars. 
 
Persones destinatàries: dones víctimes de violència masclista que precisen una 
atenció especialitzada. 

 
Requisits d’accés: derivació a través de valoració dels Serveis Socials Bàsics. 

 
 

 
- Guia d’Ajuts per a dones en situació de violència m asclista 

https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibi
litzacio/FINAL_AA_Guia-dAjuts_FINAL.pdf 
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Serveis per a les persones grans 

- Servei d’ajuda a domicili 

Descripció: accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona o família que 
presenta dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia 
personal, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social. 

S’ofereix: 

- Atenció personal: dirigida fonamentalment a la cura de la persona o persones 
ateses al domicili i el suport a l’entorn del cuidador. Inclou tasques de 
recolzament en la higiene i cura personal, suport en el control de l’alimentació i 
la medicació, mobilització de la persona. També pot incloure tasques 
d’acompanyament, ajuda en l’adquisició d’hàbits i altres complementàries. 

- Suport a la neteja de la llar: servei complementari a l’atenció personal que 
consisteix en el manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat 
de la llar. 

Persones destinatàries: persones o famílies en situació de dependència o de risc 
social 

Requisits d’accés:  

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Acreditar la situació de necessitat, d’acord amb els articles, 8, 9 i 10 i l’annex 2 

del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària i també d’acord 
amb la normativa específica del servei. 

- Si és el cas, acreditar la situació de dependència, mitjançant la resolució emesa 
per l’òrgan de valoració corresponent, d’acord amb el Reial Decret 504/2007, 
de 20 d’abril 

- La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent. 

 

- Servei de Sol·licitud i Tramitació de la Llei de de pendència i del dret als 
serveis i prestacions vinculades 
 

Descripció: La llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, estableix els diferents serveis i prestacions dels 
que poden gaudir les persones amb un reconeixement de Dependència, segons el 
grau assignat. 

Aquest reconeixement l’atorga la Generalitat de Catalunya a través dels Serveis de 
Valoració de la Dependència. Un cop obtingut aquest reconeixement, els serveis 
bàsics d’atenció social municipals, són els encarregats d’elaborar el Programa 
Individual d’Atenció, que concreta els serveis o prestacions a les quals podrà accedir la 
persona en situació de dependència. 

S’ofereix: 

- Informació, orientació i assessorament  
- Suport a la tramitació del reconeixement 

Persones destinatàries: persones que presenten manca d’autonomia personal 
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Requisits d’accés:  

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Acreditar la situació de la persona interessada en el reconeixement 
- Si és el cas, presentació de la resolució del reconeixement de la dependència 

emesa per l’òrgan de valoració corresponent, i d’acord amb el Reial Decret 
504/2007, de 20 d’abril. 

- La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent  

 

- Servei de teleassistència 

Descripció: servei que consisteix en la instal·lació d’un aparell fàcilment manejable i 
d’un penjoll que la persona ha de portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica 
a una central receptora amb la qual la persona beneficiària pot comunicar-se en cas 
d’urgència simplement prenent un botó. 

S’ofereix:  

- Atenció permanent des de la central receptora les 24 hores del dia els 365 dies 
de l’any i actuació immediata en cas d’urgència. 

- Servei d’instal·lació de detectors de fums ( prèvia valoració tècnica) 
- Servei de custodia de claus ( prèvia valoració tècnica) 

 

Persones destinatàries: principalment, persones que presenten manca d’autonomia 
personal, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen 
amb altres persones que també presenten situacions de necessitat del servei. 

Requisits d’accés al servei:  

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Acreditar la situació de necessitat d’acord amb els articles 8,9 i 10 i l’annex 2  

del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària. 
- La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent  

 
 

- Servei de dinar en companyia 

Descripció: el servei Dinar en Companyia, és un recurs per a persones gran que viuen 
soles o que comencen a tenir dificultats per preparar els àpats diaris al domicili. Aquest 
servei pretén prevenir situacions d’aïllament social, a través d’un espai de trobada 
diari. 

S’ofereix: 

- Un espai de socialització per potenciar la relació amb altres persones i 
l’ampliació de la xarxa social, per prevenir situacions d’aïllament 

- Un àpat equilibrat, saludable i adaptat a les necessitats de la persona 

Persones destinatàries: principalment persones més grans de 65 anys, que viuen 
soles 

Requisits d’accés al servei: 

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
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- Acreditar la situació de necessitat que dona dret a la prescripció del servei 
d’acord amb els articles 8,9 i 10 i l’annex 2  del Decret 27/2003, de 21 de 
gener, d’atenció social primària. 

- La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent  

 

- Servei d’àpats a domicili 

Descripció: el servei d’àpats a domicili és un servei adreçat principalment a persones 
grans que viuen soles i que tenen dificultats per preparar els àpats diaris. 

S’ofereix:  

- El lliurament a domicili de la persona beneficiària de l’àpat principal amb la 
finalitat de facilitar i promoure una dieta equilibrada, saludable i ajustada a la 
persona beneficiària. 

Persones destinatàries: principalment persones més grans de 65 anys, que viuen 
soles i presenten manca d’autonomia personal i dificultats per a desenvolupar les 
activitats bàsiques de la vida diària. 

Requisits d’accés al servei: 

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Acreditar la situació de necessitat, d’acord amb els articles 8,9 i 10 i l’annex 2  

del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària. 
- La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent  

 

- Servei residencial d’estades temporals i Respir per  a persones grans  

Descripció: el servei de Respir residencial es un programa de suport de la Diputació de 
Barcelona que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, 
proporcionant-los un temps de descans mitjançant una estada en un centre residencial 
per als seus familiars amb dependència i donar també resposta a aquelles situacions 
sobrevingudes. 

S’ofereix: 

- Places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d’una durada màxima 
de dos mesos a l’any, que es poden gaudir en períodes d’un mínim de 15 dies. 

- Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies 
- Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l’estada residencial 
- Atenció mèdica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida 

diària de les persones residents 
- Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva i activitats 

ocupacionals i lúdiques. 

Persones destinatàries: principalment, persones que tenen a càrrec seu persones de 
més de 65 anys amb un determinat grau de dependència, reconeguda o no per la 
Generalitat, i que en tinguin cura a casa. 

Requisits d’accés:  

- Les persones interessades s’han d’adreçar al departament de serveis socials, 
que informaran sobre el procediment, les condicions d’accés i, si escau, 
realitzaran la sol·licitud d’ingrés.  
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- Programa d’arranjaments d’habitatge 

Descripció: el programa d’arranjament d’habitatges, és un programa de suport de la 
Diputació de Barcelona, adreçat a persones grans amb dependència i/o discapacitat, 
que necessiten fer adaptacions funcionals a casa seva per tal de poder mantenir 
l’autonomia al seu domicili. 

Persones destinatàries: persones de més de 65 anys que es trobin preferentment en 
alguna de les següents situacions: 

- Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària 
- Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o situació de 

dependència 
- Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran 

S’ofereix: petites reformes i intervencions per millorar l’accessibilitat, les condicions de 
seguretat, higiene i habitabilitat. Inclou reformes al bany, a la cuina i col·locació 
d’ajudes tècniques per a l’accessibilitat. 

Requisits d’accés al servei:  Per accedir al servei cal adreçar-se als serveis socials 
municipals 

- Banc d’Ajuts Tècnics 

Descripció: el banc d’ajuts tècnics és un projecte que té per objectiu facilitar l’accés a 
aquells ajuts tècnics ( caminadors, alçadors, cadires de rodes i altres) que serveixen 
per millorar la qualitat de vida i el grau d’autonomia de les persones amb discapacitat 
i/o dependència i promoure la solidaritat i el reciclatge dels ajuts tècnics que ja no fan 
servei. 

Persones destinatàries:  

- Persones que per les seves limitacions funcionals necessiten un ajut tècnic per 
desenvolupar les activitats de la vida diària  

- Persones que tinguin a la seva disposició algun ajut tècnic que ja no facin servir 
i en vulguin fer la donació. 

S’ofereix 

- Servei de préstec dels ajuts tècnics necessaris  
- Servei de recollida dels ajuts tècnics que es vulguin donar 

Requisits d’accés al servei 

- Per accedir al servei cal adreçar-se als serveis socials municipals 
 

Serveis per a la infància i l’adolescència 

- Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents en situació de risc i les seves famílie s: 
 

- a)  Servei d’atenció diürna 

Descripció: servei diürn preventiu fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i 
potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències 
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socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal i el 
familiar, el treball en xarxa i amb la comunitat. 

S’ofereix: 

- Activitats de lleure i esbarjo amb la finalitat de treballar l’empatia, els valors i les 
habilitats socials. 

- Reforç en els aprenentatges escolars i l’adquisició d’hàbits d’estudi, en el cas 
que sigui necessari 

Persones destinatàries: infants i adolescents de 6 a 16 anys que requereixen suport 
assistencial i/o formatiu. 

Requisits d’accés al servei: 

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Els establerts en el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària  
- La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent  

 

- b) Servei d’acompanyament socioeducatiu +16 anys en  situació de risc  

Descripció: intervenció amb els/les adolescents i joves majors de 16 anys, per treballar 
aspectes socioeducatius, orientacions i acompanyaments de caràcter personal, social, 
formatiu o prelaboral, amb l’objectiu d’assolir de manera progressiva la 
corresponsabilitat, la millora i potenciació de les habilitats socials, el reforç de les 
xarxes de suport i aconseguir la vinculació a altres serveis i/o projectes. 

S’ofereix: 

- Un referent professional que intervé i acompanya els/les adolescents als 
recursos i serveis del territori i que fa suport en aquelles situacions que així ho 
requereixen 

- Assessorament, orientació i derivació cap als recursos més adequats a la 
situació presentada per la persona objecte d’intervenció 

Persones destinatàries: adolescents i joves empadronats/des al municipi de Montmeló 

Requisits d’accés al servei:  

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent  

 
c) servei d’intervenció socioeducativa amb famílies  amb infants i 
adolescents en situació de risc psicosocial  

Descripció: servei d’atenció psicosocial dirigit a famílies amb infants i adolescents en 
situació de risc. La seva intervenció se centra en els infants i sobretot en les seves 
famílies amb l’objectiu de capacitar-les i promoure la prevenció, afrontament i la 
remissió de les possibles situacions de risc. 

S’ofereix: el suport necessari per satisfer les necessitats bàsiques dels infants i 
adolescents i garantir un desenvolupament integral 

Persones destinatàries: famílies empadronades al municipi de Montmeló amb 
situacions de risc psicosocial 

Requisits d’accés al servei:  
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- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- La resta de requisits establerts en l’ordenament jurídic vigent 

Serveis socials per a la població vulnerable 

Descripció: el departament de serveis socials de l’Ajuntament de Montmeló, mitjançant 
el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social, 
https://www.montmelo.cat/files/doc1571/reglament-prestacions-serveis-socials.pdf 
contempla una sèrie d’ajuts econòmics d’urgència social per a situacions de necessitat 
i vulnerabilitat social. 

S’ofereix: un conjunt d’ajuts regulats amb l’objectiu de pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les famílies, i incidir en la consecució de l’autonomia personal, 
afavorint la inclusió social. 

Persones destinatàries: podrà ser beneficiari/a dels ajuts, qualsevol persona i/o unitat 
familiar de convivència, que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica, i 
que, amb l’atorgament de l’esmentat ajut, sigui possible contenir o evitar 
l’empitjorament de la situació de necessitat 

Requisits d’accés: 

- Ser major de 18 anys o estar legalment emancipat/da, o en el seu defecte 
haver iniciat el tràmit legal d’emancipació 

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- La resta de requisits establerts en l’ordenament jurídic vigent 

Atenció a les situacions de pobresa energètica  

Descripció: en compliment de la llei 24/2015, del 29 de juliol de mesures per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’equip bàsic de serveis 
socials atén a aquelles persones que es troben en situació de pobresa energètica i 
promou l’eficiència energètica per contribuir a millorar la qualitat de vida de les 
persones i donar compliment al dret als subministraments bàsics: aigua, llum i gas. 

Persones destinatàries: persones o famílies empadronades al municipi de Montmeló, 
que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica. 

S’ofereix: suport, assessorament i acompanyament en cas de rebre un avís de tall de 
llum, aigua i gas, i derivació a l’OMIC en cas que sigui necessari realitzar algun tipus 
de reclamació. Mitjançant la Diputació de Barcelona, s’ofereixen auditories i altres 
intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica. 

Requisits d’accés al servei: 

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica 
- La resta de requisits establerts en l’ordenament jurídic vigent 

 
Programa Targeta Moneder d’Impacte Social 
Descripció: el programa targeta moneder d’impacte social és un recurs dels serveis 
socials bàsics que té com a objectiu donar cobertura a les necessitats alimentàries de 
les famílies ateses des del servei, i que té en compte l’autonomia, la promoció, i la 
corresponsabilitat. 
 
Persones destinatàries: persones que es troben en situacions vulnerabilitat econòmica, 
i en seguiment al departament de serveis socials 



9 

 

 
S’ofereix: les persones destinatàries poden realitzar la seva compra als comerços 
d’alimentació del municipi, mitjançant una targeta de prepagament amb un valor 
monetari definit per els serveis socials. 
 
Requisits d’accés al programa: per accedir al programa és necessària la valoració de 
l’equip tècnic de serveis socials.    

 

Serveis socials per a persones amb capacitats diver ses 

Descripció: els serveis socials de l’Ajuntament de Montmeló, realitzen diferents 
actuacions coordinades, que des del principi de normalització, promouen la plena 
incorporació de les persones que presenten capacitats diverses, a la vida social de la 
comunitat, la igualtat d’oportunitats i la seva integració social. 

Persones destinatàries: persones amb diversitat funcional, amb o sense el 
reconeixement de la Generalitat. 

S’ofereix: atenció personalitzada, suport, assessorament, recursos, ajuts i serveis que 
afecten a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. 

Requisits d’accés al servei:  

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Presentar algun tipus de capacitat diversa. 
- Resta de requisits establerts en l’ordenament jurídic vigent 

 
- Centre ocupacional el Trencadís 

Descripció: el centre ocupacional municipal el Trencadís, és un recurs d’acolliment 
diürn d’atenció habilitadora i rehabilitadora que ofereix els serveis de teràpia 
ocupacional i d’integració i servei ocupacional d’inserció.  

Persones destinatàries: persones que presenten discapacitat intel·lectual i que es 
troben en edat laboral. 

S’ofereix:  

- Acolliment diürn i convivència ( manutenció, higiene personal, activitats grupals 
de relació, descans, lleure..) 

- Programes individuals amb diversos nivells d’atenció en funció dels diferents 
graus de discapacitat 

- Teràpia ocupacional i manteniment 
- Activitats formatives i prelaborals 

 

Requisits d’accés al servei:  

- La competència de l’assignació del servei correspon a Serveis Territorials  

http://www.grupdem.com/ca/centre-ocupacional/ 
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- Serveis residencials d’estades temporals i respir p er a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

Descripció: és un programa de suport a les famílies cuidadores que ofereix estades 
temporals en règim residencial. 

Persones destinatàries: el servei s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual 
que viuen en família i tenen entre 6 i 65 anys.    

S’ofereix:  

- Places residencials de caràcter temporal, 60 dies naturals al llarg de l’any i per 
períodes d’un mínim de tres dies. 

- Assessorament i orientació a les famílies 
- Professionals especialitzats  
- Atenció personalitzada i oferta de programes lúdic-educatius 

Requisits d’accés al servei: 

- Les persones interessades s’han d’adreçar a serveis socials 
   

- Banc d’ajuts tècnics 

Descripció: el banc d’ajuts tècnics és un projecte que té per objectiu facilitar l’accés a 
aquells ajuts tècnics ( caminadors, alçadors, cadires de rodes i altres) que serveixen 
per millorar la qualitat de vida i el grau d’autonomia de les persones amb discapacitat 
i/o dependència i promoure la solidaritat i el reciclatge dels ajuts tècnics que ja no fan 
servei. 

Persones destinatàries:  

- Persones que per les seves limitacions funcionals necessiten un ajut tècnic per 
desenvolupar les activitats de la vida diària  

- Persones que tinguin a la seva disposició algun ajut tècnic que ja no facin servir 
i en vulguin fer la donació. 

S’ofereix 

- Servei de préstec dels ajuts tècnics necessaris  
- Servei de recollida dels ajuts tècnics que es vulguin donar 

Requisits d’accés al servei 

- Per accedir al servei cal adreçar-se als serveis socials municipals 
 

- Prestació d’atenció social a les persones amb disca pacitat 

Descripció: aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per 
l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de 
l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb 
mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la 
integració social. 

Persones destinatàries: persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o 
superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts. 

S’ofereix:  el conjunt de productes pels quals es pot demanar l’ajut estan relacionats 
amb l’autonomia personal i la comunicació: 
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- Obtenció o reconversió del carnet de conduir 
- Adaptació del vehicle 
- Desplaçaments per a l’atenció precoç 
- Desplaçaments per a ensenyament de menors de 16 anys 
- Per a cursos d’aprenentatge de llengua de signes per a majors de 16 anys 
- Intèrpret i guia intèrpret a alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual 

més grans de 16 anys que cursen ensenyament reglat obligatori o formació 
ocupacional en centres autoritzats 

- Per a productes de suport per a discapacitat visual, auditiva, física, sordesa, 
sordceguesa. 

Requisits d’accés al servei:  

- Les persones interessades s’han d’adreçar a serveis socials o bé accedir a la 
informació del recurs i/o tràmit.  
 

- Targeta d’aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda 
 
Descripció: la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i 
reconeixement de mobilitat reduïda és el document acreditatiu del dret de les persones 
amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan 
a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació. La targeta és personal, 
única i intransferible  
Persones destinatàries: Les persones amb discapacitat, conductor/a o no conductor/a, 
que superin el barem de mobilitat i les que tinguin una agudesa visual bilateral igual o 
inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor 
a 10 graus, d’acord amb el certificat de discapacitat de L’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS). 
Les persones que no disposin de grau de discapacitat però pateixin una malaltia 
extrema que afecti el seu pronòstic de vida i tingui mobilitat afectada i reduïda, poden 
sol·licitar la targeta d’aparcament provisional. 
 
S’ofereix:  Informació, orientació, assessorament i tramitació de la targeta 
d’aparcament. 
 
Requisits d’accés al servei:  

- Tenir reconeguda la discapacitat amb el reconeixement de mobilitat reduïda o 
trobar-se en algun dels supòsits que donen accés al reconeixement.  

- Les persones interessades s’han d’adreçar al departament de serveis socials. 
 
 

- Reconeixement i revisió del grau de discapacitat 
 
Descripció: document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i 
facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a 
objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les 
barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat. 

Persones destinatàries: persones que presentin malalties congènites o adquirides que 
originin deficiències de caràcter previsiblement permanent i comportin una restricció o 
absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins 
del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament 
diagnosticades pels organismes competents i documentades. 

S’ofereix: informació, orientació, assessorament i suport a la tramitació. 
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Requisits d’accés al servei: les persones interessades s’han d’adreçar al departament 
de serveis socials.  

 
- Programa d’Arranjaments d’habitatges per a persones  amb discapacitats 

Descripció: el programa d’arranjament d’habitatges, és un programa de suport de la 
Diputació de Barcelona, adreçat a persones amb dependència i/o discapacitat, que 
necessiten fer adaptacions funcionals a casa seva per tal de poder mantenir 
l’autonomia al seu domicili. 

Persones destinatàries: persones de més de 65 anys que es trobin preferentment en 
alguna de les següents situacions: 

- Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària 
- Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o situació de 

dependència 
- Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran 

S’ofereix: petites reformes i intervencions per millorar l’accessibilitat, les condicions de 
seguretat, higiene i habitabilitat. Inclou reformes al bany, a la cuina i col·locació 
d’ajudes tècniques per a l’accessibilitat. 

Requisits d’accés al servei:  Per accedir al servei cal adreçar-se als serveis socials 
municipals 

 

Serveis per a la població migrant 

Descripció: el departament de serveis socials del l’Ajuntament de Montmeló realitza els 
informes municipals d’estrangeria: 

- Informe d’adequació d’habitatge per al reagrupament familiar 
- Informe d’adequació d’habitatge per a renovacions de residència en virtut del 

reagrupament familiar 
- Informe d’arrelament social 
- Informe d’integració social  

Persones destinatàries: persones immigrades que hagin d’acreditar l’esforç 
d’integració i/o, l’adequació de l’habitatge, segons l’ordenament jurídic vigent. 

S’ofereix: 

- Assessorament per a la elaboració de les diferents propostes d’informe  

Requisits d’accés: 

- Estar empadronat al municipi de Montmeló 
- Resta de requisits establerts a l’ordenament jurídic vigent 

 

Drets i deures de les persones usuàries 

Drets:  

En general els recollits als articles 13 i 14 de la Llei 39/2015,d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i als articles del 21 
al 29 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
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administracions públiques de Catalunya. Específicament els indicats als articles 8,9,10, 
de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre , de serveis socials, entre els que destaquen: 

- Disposar d’un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial 
- Rebre serveis de qualitat i opinar sobre ells 
- Tenir assignat un professional de referència 
- Renúncia als serveis (sempre que no afecti menor o persones incapacitades) 
- Escollir mesures o recursos i participar en la pressa de decisions 
- Confidencialitat de les dades i informacions personals 
- Informació sobre les prestacions, els serveis, la valoració de la seva situació 
- Presentació de queixes i reclamacions 

 
Deures: 
En general els recollits a l’article 30 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Específicament els 
assenyalats a l’article 13 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, a 
destacar: 

- Facilitar dades veraces personals, familiars i de convivència 
- Complir els acords i seguir el pla d’atenció 
- Destinar la prestació a la finalitat acordada 
- Contribuir al finançament del cost del centre o servei, d’acord amb la normativa 
- Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis 

 
 
Gestió de la Carta de serveis 
 
Caràcter vinculant: 
Aquesta carta té naturalesa reglamentària, d’acord amb el què estableix l’article 59.2 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Per tant és norma vinculant per l’Administració i les persones 
usuàries i pot ser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies 
esmentades en el seu apartat 4, així com també en via administrativa. 
Cada dos anys es farà una revisió de la carta de serveis per tal d’actualitzar-ne, quan 
s’escaigui el contingut. També es farà aquesta revisió quan es produeixi algunes de 
les circumstàncies següents, que afectin al servei prestat o a la pròpia carta de 
serveis: 

- Modificacions en la normativa reguladora del servei 
- Canvis en l’organització o els processos de treball 
- Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les 

expectatives ciutadanes. 
 
Normativa específica del servei   

 

Estatal: 

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència 

Autonòmica: 

- Decret 284/1996, de 23 de juliol de regulació del Sistema Català de Serveis 
Socials 

- Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 
- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
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- Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials 

- Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya 

- Llei 14/2010, del 27 de maig, del Drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència 

- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 

- Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

 

Municipal: 

- Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de 
l’Ajuntament de Montmeló, aprovat pel Ple en data 30 d’abril de 2020 

- Reglament dels serveis d’ajuda a domicili de l’Ajuntament de Montmeló, 
aprovat pel Ple en data 26 de març de 2019. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 


